
 

 

SOLUȚII AVA
SATE 

Despre noi 

Soluții Avansate este o societate cu răspundere limitată care își desfășoară activitatea în 
domeniul consultanței în management. 

Compania are o experiență de 8 ani în furnizarea de servicii personalizate clienților săi, fiind 
începută de către un consultant senior, cu experiență în mediul de afaceri american, în domenii 
precum dezvoltarea de afaceri și traininguri, precum și de un specialist în domeniul cercetării de 
marketing și planuri de marketing. În timp, datorită necesității crescânde de servicii specializate 
pentru piața românească, compania a primit trei noi membrii, absolvenţi şi masteranzi în 
domeniul Managementului Antreprenorial și un partener specializat în analiza financiară. 
Tânăra și energica noastră echipa se remarcă prin accentul pe rezultate, un solid fundament 
teoretic, o abordare pragmatică și pasiune pentru o slujbă excelent realizată, oferind servicii 
personalizate ambalate în profesionalism și integritate. 
Recunoscând că interacțiunea diferitelor variabile dau forma dinamica a pieței, echipa de experți 
Soluții Avansate lucrează pentru a aduce creștere și profitabilitate clienților săi. Măsura 
succesului nostru este măsura succesului clienților noștri! 
 
Misiunea 

 

Scopul nostru este de a ajuta companiile să devină mai valoroase. Realizăm acest lucru prin 
personalizarea serviciilor oferite potrivit cu nevoile fiecărui client și prin punearea laolaltă a 
cunoștințelor consultanților noștri într-o manieră care să permită furnizarea unor servicii de 
calitate către beneficiarii finali. Este important să: 
• Ai acces la informații pentru a-ți întelege clienții și a putea aduce îmbunătățirii în vânzările, 

marketingul și serviciile companiei tale (cercetare de piață) 
• Îmbunătățești serviciile oferite clienților tăi și să crești satisfacția acestora concomitent cu 

ținerea sub control a costurilor (servicii de analiză financiară) 
• Ai parte de o analiză personalizată a oportunităților și problemelor care dau dinamica mediului 

de afaceri în care te afli. 

Servicii 

Gama noastră de servicii include:  

• Cercetare 



• Publicații 
• Training 
• Consultanță: Planuri de marketing, Dezvoltarea afacerii, Analize financiare 

 

Cercetare 

Informația aduce cunoaștere, putere, performanță și venituri. Noi îi ajutăm pe clienții noștrii – 
companii, sectorul public și organizații non-profit – să obțină informația corectă la momentul 
potrivit. Cercetarea de piață pe care o realizăm este croită specific pe diferite industrii astfel 
încat să prezentăm cele mai bune soluții clienților nostri. Excelența în cercetarea de afaceri. 
Noi îți “măsurăm” afacerea. Poți beneficia de testarea preferințelor clienților actuali sau viitori, 
măsurarea satisfacției clienților B2B sau chiar a angajaților. Utilizarea datelor primare și 
secundare ne permite să realizăm rapoarte profesioniste.  

Integritate în cercetarea academica. Noi colectăm datele din compania ta.În prezent zona 
noastră de acțiune este Estul Europei. Testăm ipotezele cercetarii; Contacteaza-ne pentru a crea 
împreună design-ul cercetării de care ai nevoie. 

 

Training 

Ca si companie de consultanta suntem extrem de interesati in imbunatatirea, cresterea si 
dezvoltarea continua a afacerilor clientilor nostrii. De aceea utilizam “Trainingurile” ca si o 
unealta prin intermediul careia clientii nostrii pot beneficia de invatare continua. Fie ca au 
nevoie de traininguri “on-site” pentru angajatii/managerii lor fie ca au devoie de consultanta si 
training pentru dezvoltare organizationala, clientii nostrii pot conta pe noi. Trainingurile noastre 
includ numeroase exercitii experimentale, resurse video si jocuri de rol care au drept scop 
transpunerea in practica a cunostintelor prezentate si aplicarea lor la nevoile reale ale clientilor. 

Clientii nostrii beneficiaza de traininguri in urmatoarele domenii: 

• Mentoring and Coaching 

• Leadership Involvement 

• Decision Making 

• Delegation 

• Contract Management 

• Customer Relationship Management 

• Finance for �on-Finance People 

• Performance Management 

 
 
 



Consultanta 
 
Expertiza noastra se focalizeaza pe trei directii:  

 

• Planuri de Marketing 

Fie ca incerci sa accesezi o piata cu un nou produs/serviciu fie ca te afli intr-o piata extrem 

de competitiva si incerci sa te diferentiezi de concurenta ta, un plan de marketing clar si 

comprehensiv te poate scapa de multe dureri. Iti va da o perspectiva corecta asupra 

realitatii industriei in care activezi, care sunt trendurile si cum te poti incadra cel mai bine 

in aceasta imagine pentru a obtine beneficii maxime. 

 

• Dezvoltarea Afacerii 

Adesea oamenii care conduc afacerile sunt atat de preocupati de problemele si crizele care 

trebuie rezolvate zilnic incat omit sa gandeasca si sa isi planifice afacerea pentru viitor. 

In dezvoltarea afacerii, noi actionam in calitate de sfatuitori, incercand sa provocam 

companiile sa se pregateasca pentru o crestere sanatoasa. 

 

• Analize Financiare  
 
 
 
Contact 

Oradea Plazza, et 3, P-ța Unirii, Nr1 

Oradea, Bihor 

office@solutiiavansate.ro 

 

www.solutiiavansate.ro   


